
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ١٢
 

 شيوع اسيد پاشی بر زنان
 که یافراد خبيث.  عوض کشتن، نيم جان ساختن مروج شده است. خشونت بر زنان شکل ديگری به خود گرفته است

بيشتر آنھا مربوط به سازمان ھای اخوان الشياطين اند به روی زنان اسيد می پاشند تا آنھا را از زيبائی طبيعی محروم 

که مانند و يا  نيرو ھای کثيف ارتجاع مذھبی به ھيچ انسانی رحم نمی کنند مگر اين. ساخته و زندگی شان را سياه سازند

مزدور کابل ضعيف و ناتوان است که بتواند امنيت را در کشور تأمين نمايد و دولت مستعمراتی و . پيرو شان باشيد

  .رعيت را از گزند نابکاران در امان داشته باشد

حوادث اسيد پاشی بر روی و تن زنان در چند روز اخير، ما را به ياد سال ھای دھۀ ھفتاد ميالدی می اندازد که افراد 

 دختران پوھنتون و ی چندين بار به رواحمد شاه مسعود و گلبدين حکميتارند مربوط به سازمان اخوان الشياطين مان

در دھۀ ھفتاد ميالدی، از يک سو نھضت ھای . ًزنان در جاده ھای کابل اسيد پاشيدند و آنھا را شديدا مجروح ساختند

ن پوھنتون کابل بود، به سرعت رشد نمود، اما از سوی ديگر ارتجاع مذھبی ھم به آروشنفکری که محراق اصلی 

ھر چقدر که جنبش ھای . موازات آن با حمايت اخوان بين المللی راه خود را در کشور و باالخص پوھنتون باز نمود

يکی از . نھا بر می خاستکرد و به مقابله با آ کرد، اخوان الشياطين ھم رشد می رفت و تکامل می روشنفکری پيش می

  . نتايج بد رشد اخوان، دشمنی با نھضت زنان افغان بود

درين سال ھا از خيرات سر امپرياليسم امريکا، اخوان الشياطين مجھز تر و مسلح تر وارد ميدان سياست کشور شده تا 

صد ھا زن ھر . وان اندزنان بيشتر ھدف تعرضی اخ. طبق خواست شان به مردم فرمان دھند و دستور صادر نمايند

 زنان ردر شھر کابل، ھرات و مزار شريف ب. شوند که مجروح و ناتوان ساخته می روز در کشور نابود شده  و يا اين

نيرو ھای امنيتی کشور دولت مزدور .  محروم گردانندهاسيد می پاشند تا زنان مظلوم را از مقبولی و زيبائی برای ھميش

اين است محصول تجاوز .  را تعقيب نمايندین چنين  جناياتکه نمی خواھند عامال و يا اينکابل تا حال يا نخواستند 

  .امپرياليسم به کشور و نصب يک دولت نوکر منش که نيات امپرياليسم را برآورده می سازد

  . دکه اين نظام را از بيخ و بن برکن زن ستيزی ادامه خواھد يافت، مگر اين

  

  

 
 


